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Čas
veselosti
a radosti nastal
svetu, tíško znejú
koledy, tichá noc,
svätá noc otvára
naše srdcia.
Pomaličky prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú
rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k
spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať
len radosť. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.
Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro
pre každého, kto sa nepozerá iba očami,
ale i srdcom. Je príležitosťou zastaviť sa
a pozrieť do hĺbky svojej duše. Tam, kde
sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania.
V tento sviatočný čas si viac ako inokedy

uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa,
ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, žiarivý stromček,
darčeky. Naplní nás krásny pocit, v srdiečkach zahreje láska a radosť.
Dovoľte mi, aby som Vám poprial požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc
Vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou a Božím požehnaním a do nového roku prajem Vám to, čo človek najviac
potrebuje – zdravie, to, čo márne hľadá
– šťastie a to, čo mu najviac chýba – lásku.
Mgr. Adrián Macho
starosta obce

K Vianociam chcem Ti priať,
nech je vždy nablízku ten, kto Ťa má rád.
Nech stačí mu pohľad do Tvojich očí,
aby vedel, aké želanie sa Ti v hlave točí.
Nech nikdy nespoznáš bôľ ani klam
a na Vianoce nech nie si nikdy sám.
Nech šťastné je celé žitie Tvoje,
to vianočné je želanie moje.“

Via noce

Istý človek mal veľmi vzácnu zbierku rôznych kameňov. Jedného
dňa prišiel k nemu na návštevu Ježiš a ten mu celý šťastný vraví:
„Ježišu, vyber si ktorýkoľvek z týchto kameňov. Dám Ti, ktorý
budeš chcieť, hoc aj ten najdrahší a najvzácnejší.“
Ježiš sa na neho milo usmial a povedal: „Chcem len ten, ktorý máš
na srdci.“
Pokoj sŕdc a pokoj v srdciach Vám ako aj Vašim rodinám a domovom od
Novonarodeného Kráľa Kráľov vyprosuje
Váš duchovný otec Marcel Kubinec.
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Mikuláš v Šoporni
Mikuláš, náš kamarát, aj tento rok zavítal do našej dediny. Tešili sa
všetci, malí i väčší. Pekný hudobný program zabavil všetky prítomné
detičky, ich mamičky, oteckov i babičky. Kto chcel tancovať, zatancoval si, kto chcel spievať, zaspieval si a kto si chcel iba príjemne oddýchnuť, oddýchol si. Radosť sa šírila celou sálou Kultúrneho domu
v Šoporni. Každé z asi 300 detí odchádzalo s balíčkom od Mikuláša
a jeho spoločníkov anjela a čerta.
Anjel, čert a Mikuláš odišli na voze a krásne rozsvietili celú našu
dedinu, na streche obecného úradu nám nechali soba, snehuliaka
a stromček. V strede dediny zrozsvietili nádherný ligotavý vianočný strom. Mikuláš sa s radosťou odfotil s každým, kto mal záujem.
Komu bola zima, mohol sa posilniť teplým čajom. Detičky s balíčkami
a svetielkami v očiach odchádzali domov. Už sa na teba tešíme o rok ,
Mikuláš!
Mgr. Miroslava Baranová

Rok 2019 a 2020 – čas bilancovať, čas na plány a očakávania
Koniec roka 2019 sa nezadržateľne blíži, venujme mu pár riadkov, pripomeňme si, čo sa podarilo, čo nie.
V tomto roku začalo 4 ročné obdobie pre nové obecné zastupiteľstvo, noví poslanci sa veľmi rýchlo oboznámili so situáciou v obci
a môžeme jednoznačne skonštatovať, že všetci poslanci majú záujem
o rozvoj obce, prinášajú výborné nápady a myšlienky pre napredovanie obce, pristupujú k svojim mandátom zodpovedne, čo sa prejavilo
na ich rozhodnutiach. Preto sme mohli zrealizovať v škole zadný a bočný vchod, dopravné ihrisko, rozšíriť kamerový systém a oplotenie pri
materskej škole. V športovom klube sme rozšírili workoutové ihrisko
o stroje na cvičenie s vlastnou váhou, zrealizovali automatické závlahy
na vedľajšom ihrisku a protipovodňové opatrenia budovy športového
klubu, odvodnenie. V obci, okrem pravidelného kosenia, vyprázdňovania kontajnerov na separáty, odstraňovania čiernych skládok, čistenia
obce a opráv na vodovode, kanalizácii, rozhlase a osvetlení, sme zrekonštruovali aj centrum obce, okolie kultúrneho domu a obecného úradu,
vybudovali veľký trativod proti zaplavovaniu Poštovej ulice. Zároveň sme
získali finančné prostriedky na dielne v škole, rozšírenie kamerového systému a ľadovú a multifunkčnú plochu od Slovenského zväzu ľadového
hokeja. Tieto realizácie nás čakajú v roku 2020. Pristúpili sme aj k aktualizácii územného plánu, aby spĺňal požiadavky tejto doby, bol nadčasový,
mal svoje smerovanie a bol pozitívny nástroj pre potreby všetkých nás
v Šoporni, pretože územný plán bol schválený ešte v roku 1989 a posledná aktualizácia bola v roku 2004. Do nového roku sa nám presúva aj
začiatok realizácie kanalizácie a čističky, nakoľko stále nemáme výsledné
rozhodnutie z kontroly. O každej zmene budem včas informovať.
K roku 2020 je potrebné samostatne informovať o zmenách, ktoré
nám prináša legislatíva, o dopadoch, ktoré nám schválila vláda, o následkoch vládnych rozhodnutí. Konkrétne „chodníkový zákon,“ zákon o odpadoch, obedy zadarmo, 10 % navýšenie platov a ďalšie kompetencie,
čo prešli na obce a mestá. Nie som proti navyšovaniu platov, ani proti
obedom zadarmo, ani upratovaniu chodníkov, ciest, vlastne proti žiadnym kompetenciám, ale ak na toto všetko nedostanete peniaze, ešte
vám aj znížia podielové dane. Tak sa pýtam, z čoho to máme financovať. Kompetencie sa presunuli, ale financie vláda nepridala, vďaka čomu
nám v rozpočte chýba viac ako 122 000 eur. Zároveň plnenie rozpočtu
zo strany štátu podľa ekonómov a ZMOSU je rizikové, v roku 2020 odporúčajú pristupovať obzvlášť zodpovedne a myslieť na najhoršie, teda
ponechať si rezervu asi 10 %, čo u nás je cca 130 000 eur. Práve z uvedených dôvodov nás nečaká jednoduchý rok.

V týchto dňoch počúvame z médií, ako tieto vládne opatrenia zasiahli samosprávy, ako zvýšením rôznych poplatkov a daní kompenzujú výpadky v rozpočte. Bežne sa zvyšujú poplatky za smeti na 27 eur
až 35 eur, dane trojnásobne.
Toto nie je cesta, ktorou sme sa vybrali my.
Nebudeme zvyšovať poplatky za smeti, ale lepšou separáciou získame
vyššie percento, aby sme menej platili za tonu odpadu pre štát.
Rušíme týždňový zvoz komunálneho odpadu v letných mesiacoch,
nakoľko pri separovaní ani nie je potrebný.
Rušíme bezplatné vydávania zberných nádob a dávame možnosť zakúpenia si jednorazových známok na vývoz komunálneho odpadu. Toto
je možnosť pre tých, čo potrebujú vyviezť odpad iba párkrát do roka, prípadne im nemôže byť vydaná známka, nakoľko nie je v ich možnostiach
vyrovnať si všetky pohľadávky voči obci do jedného roka.
Pristúpili sme k požiadavkám veľkej časti občanov z dôvodu čistoty
v obci a eliminovania zápachu z bioodpadu a preto zber bioodpadu
bude zabezpečovať zberová spoločnosť zo 140 l zberných nádob (mali
by byť hnedé) od apríla, pravidelne v dvojtýždňových intervaloch.
Nádobu si môžete prenajať na úrade za 10 eur, alebo zabezpečiť osobne.
Podmienka vývozu je označenie takejto nádoby známkou „Bioodpad“,
ktorú si vyzdvihnete na obecnom úrade. Známka slúži ako evidencia pre
obec a zberovú spoločnosť. Väčšie množstvo bioodpadu, pokiaľ nekompostujú vo svojich záhradách, môžu občania kedykoľvek počas otváracích hodín bezplatne odviezť na zberný dvor. Odvoz väčšieho množstva
bioodpadu po dohode za poplatok vie zabezpečiť aj obec pre tých, ktorí
ho nemajú ako odviezť.
Týmito opatreniami získame úsporu takmer 30 000 eur.
Avšak, zvyšovaniu sa nevyhla daň zo stavieb, nakoľko nám to prikazuje
zákon. Podľa zákona upravujeme daň zo stavieb tak, aby rozdiel medzi
právnickou a fyzickou osobou nebol väčší ako 10–násobok. Tri roky sme
znižovali právnickým osobám, tento rok zvyšujeme fyzickým osobám,
čím splníme zákonnú povinnosť. Prepočítaním na moju nehnuteľnosť
zaplatím o 6 eur viac ako predtým. Teda namiesto 10 eur, zaplatím 16 eur.
Zvýšenie sa dotklo aj dani z ubytovania, ktorá z 0,35 eur stúpla na 0,5 eur.
Uvedenými opatreniami získame do rozpočtu takmer 20 000 eur.
Ako vidíte, čaká nás zložité obdobie a až čas ukáže, ako sa všetko vyvinie.
Preto je naším cieľom rozumne hospodáriť, aby aj rok 2020 bol rokom
rozvoja našej obce a nie jej stagnácie.
Mgr. Adrián Macho
starosta obce
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Z práce Obecného zastupiteľstva v Šoporni
Uznesenia obecného zastupiteľstva v roku 2019
SCHVÁLENÉ

– plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

– dotáciu na rok 2019 pre MO SZ záhradkárov vo výške 1 200 eur
– dotáciu na rok 2019 pre Klub paličkovanej čipky – MO MS vo výške
750 €
– dotáciu na rok 2019 pre ZZO ZO SZ chovateľov vo výške 500 eur
– dotáciu na rok 2019 pre MO SZ zdravotne postihnutých vo výške 700
eur
– dotáciu na rok 2019 pre Klub dôchodcov vo výške 800 eur, 7 x autobus,
4 x príspevok 1 eur na osobu na štvrťročné stretnutia a na členskú
schôdzu, spolu celkovo cca 2150 eur
– dotáciu na rok 2019 pre PZ „Domovina“ vo výške 1 400 eur
– dotáciu na rok 2019 pre MO SRZ vo výške 2 500 eur
– dotáciu na rok 2019 pre Nadáciu Lumen ÚSS pre mládež – Štrkovec vo
výške 500 eur
– poskytnutie autobusu v roku 2019 pre MO Matice slovenskej
– dotáciu na rok 2019 pre Športový klub vo výške 15 000 eur
– dotáciu na rok 2019 pre farnosť Šoporňa vo výške 2 500 eur
– dotáciu na rok 2019 pre MO Zväzu protifašistických bojovníkov vo výške 200 eur
– VZN o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok obce Šoporňa
– predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Obstaranie polytechnickej a fyzikálnej učebne pre ZŠ s MŠ Šoporňa
– Smernicu o prenájme priestorov telocviční ZŠ s MŠ v Šoporni
– prenájom pozemku pani M. R. za účelom postavenia prenosnej betónovej garáže
– prenájom pozemku pani M. K. za účelom postavenia prenosnej betónovej garáže
– Urbanistickú štúdiu pre M. K. a L. K. k parcele č. 6855/3
– obstaranie a aktualizovanie obecnej web stránky správcovskou firmou
– rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2019
– Dodatok k VZN obce Šoporňa č. 3/2015 o výškach mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ZŠ s MŠ Šoporňa a školských zariadení
– Urbanistickú štúdiu pre pani L. T.
–
rekonštrukciu športového areálu v ZŠ s MŠ Šoporňa v sume
25 000,00 eur
– rekonštrukciu striech na oboch budovách objektu „Stará škola“ do
130 000,00 eur
– Štatút obecnej knižnice a Štatút obecného kronikára
– Záverečný účet Obce Šoporňa za rok 2018 a schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad
– Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
– odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce na ulici Družstevná na parc.
č. 6067 a parc. č. 6068 za dohodnutú sumu s vlastníkmi pozemkov 4,00
eur/m2
– odpredaj garáže v bytovom dome súpisné č. 131 na parc. č. C 200/3
v sume 3 600,00 eur pre pani I. A.
– Prevádzkový poriadok Zberného dvora v Šoporni
– poskytnutie pozemku s LV č. 1901 parc. č. 200/ 12 a 200/1, katastrálne
územie: Šoporňa, okres: Galanta – k prenájmu pre SZĽH Infra, s.r.o. za
účelom postavenia malej ľadovej plochy
– realizácie prechodov pre chodcov pri súpisnom čísle 258 a 638
– dlhodobý prenájom pozemkov na ulici Družstevná na parc. č. 6067
a parc. č. 6068 za sumu 0,05 eur/m2 za rok na dobu 20 rokov
– obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu obce Šoporňa na parc.
č. 659 pre navrhovateľa spoločnosť Internesia s.r.o.. Náklady znáša navrhovateľ.
– zrealizovať projekt na odvodnenie Poštovej ulici
–
zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. na parcelách č. 200/6, 859/1, 859/9 register „C“, resp.
859/5 register „E“, parc. č. 865 register „C“, resp. register „E“, parc.
č. 247/18, parc. č. 200/1 register „C“, parc. č. 859/6 register „E“ a parc.
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č. 1523/4, cez ktoré je trasované elektrické zariadenie po vyznačení geometrickým plánom a riadnej kolaudácii zariadení.
– rozpočtové opatrenie č. 2/2019
– a súhlasí s predložením žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
s názvom projektu: „Obec Šoporňa – zlepšenie podmienok bývania
a podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované komunity na sprostredkovateľský orgán“
– VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školských zariadení s účinnosťou od 01.01.2020
– VZN č. 3/2019 o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných
hier na území obce s účinnosťou od 08.11.2019
– VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
– VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
– VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska
– odkúpenie novovytvorených pozemkov v celkovej výmere 350 m2
z vlastníctva TTSK do výlučného vlastníctva Obce Šoporňa, za kúpnu
cenu 1,–eur.
– vyrovnaný rozpočet obce Šoporňa a rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa na rok 2020
– Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
– udelenie výnimky na rok 2020 pre obyvateľov obce na vysporiadanie
obecných pozemkov v dlhodobom užívaní v ich zastavanej časti za
5 eur/m2

ODPORÚČA

– štatutárovi ZŠ s MŠ Šoporňa zabezpečiť spolu s elektronickou evidenciou stravovania aj elektronický dochádzkový systém pre žiakov a zamestnancov
– zrealizovať z asfaltovej drte doasfaltovanie Družstevnej ulice
– starostovi obce doplniť Organizačný poriadok Obce Šoporňa o referenta v oblasti športu

NESCHVAĽUJE

– dotáciu na rok 2019 pre Rodičovské združenie vo výške 650 eur
– dotáciu na rok 2019 pre Stolnotenisový klub 2 300 eur
– realizáciu prechodu pre chodcov pri súpisnom čísle 28
– obstaranie zmien a doplnkov ÚP obce v súlade s predloženou žiadosťou pre ARIOS EQUITY SE Bratislava
– zapracovanie zmien a doplnkov ÚP obce v súlade s predloženou žiadosťou pre I. C. A. Slovensko s.r.o
– žiadosť obchodnej spoločnosti GAMING s.r.o., o povolenie otvorenia
a prevádzkovanie herne v obci Šoporňa
– žiadosť od spoločnosti MGS GAME s.r.o. o prevádzkovaní hazardných
hier v obci Šoporňa prostredníctvom terminálov pre videohry na rok
2019

BERIE NA VEDOMIE

– petíciu pána V. Š. o vybudovanie chodníka na ulici Argentínska
– delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ
– realizáciu havarijného stavu Domu smútku v odhadovanej výške cca
4 000,00 eur
– správu petičného výboru o podaní Petície za Šoporňu bez hazardných
hier

SÚHLASÍ

– osadením elektrického stĺpu – prekládky na hranici pozemku areálu
základnej školy
– s prekrytím ľadovej plochy v období do dvoch rokov od jej inštalácie
v zmysle schváleného návrhu SZĽH zo dňa 17.10.2019
– so zapracovaním zmien a doplnkov do ÚP obce podľa žiadosti pani S.
– so zapracovaním zmien a doplnkov do ÚP obce podľa žiadosti FO – SA
– Omega, s.r.o.
		

Poslanci OZ
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INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické
a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja
slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Poslaním je podpora potrebných ekonomických
a sociálnych reforiem v SR. INEKO sa na regionálnej a európskej úrovni zameriava na
tie oblasti sociálnej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu ekonomiky SR,
pričom sa snaží čerpať z najlepších skúseností z ostatných transformujúcich sa krajín,
resp. členov EÚ a OECD.

Obec Šoporňa podľa INEKO patrí medzi obce, ktoré majú výborné
finančné zdravie. Z toho vyplýva, že ekonomika v obci rastie z roka
na rok. Kým v roku 2015 bol koeficient finančného zdravia za roky
2012 - 2015 5,0, v roku 2018 za roky 2015 – 2018 je tento koeficient 5,5. Tento výsledok zaväzuje a je to veľká výzva na pokračovanie
a vylepšenie. Hospodárenie sa nám podarilo oživiť a rozvoj v obci je
dobre naštartovaný.

V roku 2018 sa vybudoval zberný dvor, zrekonštruovali sa cvičebné priestory v objekte ZŠ s MŠ, zrekonštruovali sa miestne komunikácie a školský dvor, rozšíril sa kamerový systém v obci, urobila sa nová
fasáda na zdravotnom stredisku, vybudovali a osvetlili sa prechody
pre chodcov. Celkovo sme na skrášlenie a rozvoj v obci z rozpočtu
investovali takmer 500 000 eur.
Ing. Martin Gála
prednosta OcÚ

5

Šopornianske
noviny

Mesiac úcty
k starším
Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví a nespomalí, je čas. Čas plynie rýchlo ako rieka
nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých
chvíľach zastavíme. Aj tento rok sme sa stretli v mesiaci október, aby
sme prejavili svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, vám. Pri
takýchto príležitostiach sa človeku neraz premieta jeho doterajší život a mladosť. Pri tejto príležitosti bola pre našich občanov prichystaná ako každý rok slávnosť.
Tohtoročná slávnosť bola iná ako predchádzajúce roky. Dňa
19.10.2019 v sále Kultúrneho domu odznelo divadelné predstavenie
s názvom Klimaktérium...a čo? Ohlasy boli veľmi dobré, našim občanom sa veľmi páčilo a dúfam, že sa v budúcnosti ešte niečo takého
bude v našej obci konať. Ďakujeme!
Za OcÚ Veronika Plešová

Veľká vďaka za nevšedný zážitok
Každoročne sme svedkami milej udalosti,
keď si vedenie našej obce dôstojne pripomína
Mesiac úcty k starším. Som presvedčená, že my
starší potrebujeme mať pocit, že na nás okrem
našich najbližších myslí aj niekto iný. Tohtoročná slávnosť seniorov bola pre mnohých neobyčajne milá. Verím, že nielen vo mne, ale aj vo
všetkých početných účastníkoch tohto podujatia zanechala hlbokú stopu pekná, veľmi zábavná hra - divadelná komédia: KLIMAKTÉRIUM...
a čo? S veľkým uznaním a obdivom chcem vysloviť úprimné poďakovanie pánovi starostovi
Mgr. Adriánovi Machovi za skvelý nápad pozvať medzi nás profesionálne divadlo z nášho
hlavného mesta. Všetci sme cítili hrdosť na to,
že sála nášho kultúrneho domu je vynovená
a technicky vybavená tak, aby štyri významné predstaviteľky slovenskej divadelnej scény
mohli v pohode a s veľkým úspechom prezentovať svoje predstavenie, ktoré zaujalo nielen
zrelé ženy, ale aj ich ospievané polovičky, ich
mužov. Dovolím si v mene všetkých nadšených
a spokojných účastníkov oslavy Mesiaca úcty k
starším v roku 2019 úprimne poďakovať nielen
pánovi starostovi, ale aj všetkým pracovníkom
našej obce, ktorí sa pričinili o historicky prvé
predstavenie profesionálnej scény v našej peknej a úspešne sa rozvíjajúcej obci.
Elena Búranová
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Stretnutie 70-ročných
16. október patril aj tento rok našim občanom, ktorí v roku 2019
oslávili alebo oslávia svoje krásne životné jubileum 70 rokov života.
V tento deň sa konalo v sále Kultúrneho domu v Šoporni príjemné
posedenie, ktoré sa nieslo v znamení dobrej nálady a príjemnej hudby. Našim oslávencom večer spríjemňovala hudobná skupina Važina,
ktorá zanôtila množstvo piesní. Sme radi, že väčšina pozvanie prijala a tak si mohli so svojimi rovesníkmi zaspomínať na školské časy
a mladosť pri dobrej večeri. Každý jubilant dostal na pamiatku malú
pozornosť a kvet. Veríme, že na tento večer budú mať všetci prítomní
príjemné spomienky. V mene celého obecného úradu vám k vášmu
sviatku želáme ešte raz z celého srdca všetko len to najlepšie, hlavne
veľa zdravia a šťastia. V pokoji si užívajte život v kruhu svojich najbližších.
za OcÚ Michala Špániková

V umeleckých dielach žiakov a študentov
ožilo Svätoplukovo kráľovstvo
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Maticou slovenskou tento rok opäť vyhlásila umeleckú súťaž
s názvom Svätoplukovo kráľovstvo ožíva.
Jej hlavným cieľom je budovanie národnej hrdosti a vlastenectva. Je
príspevkom k sebareflexii našej národnej identity a orientuje pozornosť na významné historické medzníky.
Mladí umelci mohli vytvárať diela v kategóriách literatúra, výtvarné umenie a elektronické práce. Rozprávky, poviedky, eseje, ale
i výtvarné diela, počítačové prezentácie, elektronické hry či vlogy mohli mať rôzne motívy. Výborné umiestnenie, prvé miesto

v elektronickej časti, získala pätica študentov Gymnázia Vojtecha
Mihálika v Seredi. Medzi nimi boli traja žiaci zo Šoporne - Martin
Jozef Ferenc, Adam Gála a Dominik Šmidák. Natočené video zrežírovali , postrihali a sami si v ňom zahrali. Zaujala ich téma Cyril
a Metod ako cestovatelia v čase. Túto tému spracovali a originálnym
spôsobom stvárnili historické udalosti našich dejín. Víťazstvo im priniesla ich nápaditosť, tvorivosť a odvaha predstúpiť so svojím výtvorom pred hodnotiacu komisiu. Srdečne blahoželáme.
PaedDr. Eva Kabrhelová
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Stred obce pred Rajčurou

Upravený areál, iný pohľad

Upravený areál pred Jednotou

Dopravné ihrisko

Dopravné ihrisko – autá

Vybudovalo
sa v obci
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Dopravné ihrisko
Dňa 22. 10. 2019 sme v areáli ZŠ s MŠ za účasti zástupcov zriaďovateľa starostu obce, prednostu, žiakov, detí MŠ a pani učiteliek otvorili dopravné ihrisko, ktoré je súčasťou výukových priestorov a športovísk v rámci areálu školy. Žiaci sa potešili autíčkam a kolobežkám
a tí najmladší aj odrážadlám, ktoré si hneď s nadšením vyskúšali. Cieľom dopravného ihriska je prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti
detí a zvládnutie dopravných situácií. Poďakovanie patrí zriaďovateľovi školy Obci Šoporňa.

OZNAM
Od 1. januára 2020 vstupuje do platnosti zákon, kedy samosprávy budú môcť vymáhať svoje nedoplatky nielen prostredníctvom
exekútorov, ale aj prostredníctvom policajného zboru.
Príslušník polície pri bežnej cestnej kontrole odoberie vodičský preukaz aj občanovi, ktorý má nedoplatky na daniach
a poplatkoch voči svojej obci.
Výnimku tvoria iba vodiči z povolania. Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých obyvateľov, aby si uhradili poplatky voči obci, čím
sa vyhnú zbytočným nepríjemnostiam a naviac aj poplatkom pri vrátení vodičského preukazu.

UPOZORNENIE
Obec upozorňuje obyvateľov, že od nového roku bude riešiť nedoplatky voči obci výhradne prostredníctvom
oznámenia policajnému zboru.

ÚZEMNÝ PLÁN
Vážení občania. Od leta prebieha aktualizácia Územného plánu obce Šoporňa.
Podľa platnej legislatívy tento proces potrvá približne dva roky. Návrhy a pripomienky môžete adresovať na sekretariát obecného
úradu osobne alebo e-mailom - sekretariát@soporna.sk O ďalšom postupe budete včas informovaní.
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Zo života ZŠ s MŠ v Šoporni
Čaro jesene
Naša škola sa dňa 5.10. 2019 otvorila verejnosti. Konala sa tradičná
súťažná výstava Čaro jesene. Bola by veľká škoda, nepodeliť sa o potešenie z krásnych výrobkov z dýň najrôznejších farieb, tvarov a veľkostí.
Školu zdobili nielen dyne, ale aj aranžmány z rastlín a plodov jesene.
O najkrajších výtvoroch rozhodlo hlasovanie verejnosti a aj odbornej
poroty. Je neuveriteľné, akú fantáziu a zručnosť ukázali deti, žiaci a aj
rodičia. Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže
zapojili.

Vyhodnotenie súťaže Čaro jesene
Triedy
Hodnotenie odbornou porotou
1. Jesenný drak – 2.A
2. Erb – 7.A
3. Sovička Vitaj jeseň – 4.B

Hodnotenie verejnosťou

1. Strašidelná škola – 1.A
2. Jesenný drak – 2.A
3. Babka, dedko na ruskom kole – 4.A

Jednotlivci
Hodnotenie odbornou porotou

1. Lesný domček – Natália Tvrdoňová
2. Domček pre myšky – Timea Pillárová
3. Páv – Nela Vašková

Hodnotenie verejnosťou

1. Lesný domček – Natálie Tvrdoňová
2. Páv – Nela Vašková
3. Auto- Liana Hercegová
Triedne kolektívy ohodnotené odbornou porotou získali do triedneho
fondu od zriaďovateľa školy finančnú odmenu 1.m – 150 €, 2.m - 100
€, 3.m. – 70 €.
Ostatných víťazov potešila sladká odmena.

Trh netradičných hier
Trh netradičných hier je podujatie organizované pani učiteľkami pre žiakov I. stupňa. V tomto školskom roku sa konal 28. novembra a
bol zameraný na zviditeľnenie netradičných spoločenských hier. Poukazuje na možnosti trávenia voľného času bez hrania sa a bezcieľneho surfovania na počítači. Vedie deti k spolupráci, k tolerantnosti a priateľskosti, vzájomnej pomoci a porozumeniu. Deti si cvičia postreh,
pozornosť, jemnú motoriku, obratnosť. Žiaci za splnené aktivity v hrách získavajú papierové eurá, ktoré si šetria a po ukončení hier si
našetrené peniažky zamieňajú v obchode za drobné sladkosti, školské pomôcky, hračky.
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Lampiónový sprievod
V tomto školskom roku naša škola opäť usporiadala lampiónový sprievod. Pochody s rozsvietenými lampiónmi v rukách si pamätajú
najmä tí starší ešte z dôb minulých. V súčasnosti je to o zábave, o čare, ktoré prinášajú blikajúce lampióny našim deťom, o ich rozžiarených
očkách. Nielen malí, ale aj veľkí sa 29.10.2019 po zotmení stretli pred školou. V rukách detí boli vidieť lampióny všelijakých farieb a tvarov. Spoločne všetci vyšli do ulíc našej dediny. Rozsvietené lampióny boli akoby nositeľmi svetla a tepla. "Svetlonos" zvestuje koniec leta
a začiatok vlády zimy. Prichádza zimný čas, kedy počas dlhých zimných večerov plamienok sviečky symbolizuje teplo domova. Užívajme
si tento krásny čas. Za prípravu sprievodu patrí poďakovanie našim deviatakom.

Kindlotéka
Naša škola bola vybraná zamestnancami spoločnosti Amazon do programu Kindlotéka. Výnimočný projekt spoločnosti Amazon
je zameraný na podporu čítania kníh a jeho cieľom je vzbudiť väčší záujem o literatúru medzi žiakmi. Ide o špeciálny čitateľský kútik
s elektronickými čítačkami kníh a množstvom tlačených kníh. Zásluhou spoločnosti sme získali päťdesiat nových kníh do školskej knižnice
a šesť elektronických čítačiek kníh. Slávnostné odovzdávanie Kindlotéky prebehlo za prítomnosti vybraných žiakov, ktorí dostali tričká od
spoločnosti a ako prví si mohli vyskúšať prácu s čítačkami a pozrieť nové knihy. Verím, že sa vybrané knihy budú páčiť a budú mať veľa
čitateľov. Ďakujeme.
PaedDr. Eva Kabrhelová riaditeľka školy
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Naši seniori nezaháľajú
Už je tomu rok, čo náš klub vstúpil do Jednoty dôchodcov
Slovenska. U našich členov zaznamenávame kladné aj negatívne
ohlasy. Členovia výboru a Šopornianskej lipky majú veľa možností
stretávať sa s členmi JDS z rôznych miest – napr. Galanty, Paty, Zemianskych Sadov, Hajského a konfrontovať ich názory s našimi. Teší
nás, že pozitívny názor má viac členov u nich i u nás, ako negatívny.
Tiež máme možnosť porovnávať činnosť ich klubov s naším. Každý
nás obdivuje už len kvôli počtu našich členov. V súčasnosti je nás už
skoro 160. Riadiť takýto veľký kolektív nie je jednoduché. Nepredstavujeme si svoju činnosť iba tak, že sa raz za štvrť roka stretneme na
posedeniach, porozprávame sa, povečeriame. Vďaka našim muzikantom si aj zatancujeme a zabavíme sa. Ale to nie je všetko. Mnohým
našim členom to asi stačí, pretože iné akcie poriadané našim klubom
akoby ich nezaujímali, čo nás veľmi mrzí. Akcií, ktoré sme v tomto
štvrťroku pre našich členov pripravili, bolo dosť. Už od septembra
naše zanietené členky pravidelne vo štvrtok o 14.00 hod. navštevujú
kreatívne kurzy, kde pod vedením pani Mariky Olahovej vytvárajú
zaujímavé výrobky. Mrzí nás, že naši muži nevyužívajú možnosť prísť
do KD zahrať si šachy, karty alebo iné spoločenské hry. Snažíme sa
pozháňať pingpongový stôl, snáď by potom našli cestu do klubu.
Bohužiaľ, na nový stôl klub peniaze nemá a vyradený, ktorý by sme
si vedeli opraviť, nám nikto neponúkol. Október je mesiacom úcty
k starším. Vďaka nášmu pánovi starostovi mohlo 125 našich členov v rámci tohto mesiaca prežiť výnimočné popoludnie - dňa 26.
októbra do našej obce a nášho kultúrneho domu zavítali členky
Divadla komédie z Bratislavy a divadelnou hrou „Klimaktérium“ plnou vtipných dialógov a veselých piesní sa postarali o našu dobrú
náladu a pekný kultúrny zážitok. Ešte raz touto cestou vyslovujeme
poďakovanie pánovi starostovi, ale aj všetkým pracovníkom OcÚ,
ktorí sa na príprave tohto podujatia podieľali. V rámci športových
aktivít sú to cvičenia v bazéne, pod vedením p. Betky Póšovej. Aj v
tomto roku niekoľkí naši členovia využili možnosť výhodne si zakúpiť permanentky do sanatória. Uskutočnili sme dva zájazdy – do
Stupavy, na Dni zelá a do Nového Targu. Náročný štvrťrok majú za
sebou členovia Šopornianskej lipky. Náš súbor 2x vystúpil v Šelpiciach, kde svojím programom potešil a spríjemnil posedenie klientov
domova dôchodcov. V októbri sme reprezentovali našu obec v rámci
okresnej prehliadky folklórnych súborov v Galante. V novembri sa
nám dostalo cti zúčastniť sa a reprezentovať náš okres na Krajskej
prehliadke v Žlkovciach. Prítomní a účinkujúci ocenili naše vystúpenie a boli očarení našimi krojmi. V tomto roku nám JDS poskytla
10 kúpeľných poukazov, ktoré naši členovia využili, a tak sa rekreovali
v Nimnici, Piešťanoch aj Dudinciach.

Dňa 28.11. sme aj prostredníctvom miestneho rozhlasu pozývali našich členov na kultúrne podujatie – besedu so spisovateľkou
Máriou Pomajbovou a poetkou Jozefínou Hrkotovou – Hladkou
nazvané Adventná kvapka. Prišlo nás 15. Ako povedala pani Hladká
„Tí, čo neprišli, budú banovať.“ A mala pravdu. Náš vyzdobený klub
začal dýchať vianočnou atmosférou – vďaka emotívnemu prednesu jej básní presiaknutých láskou k človeku, k prírode, k Bohu
a príbehmi zo života, s ktorými sa s nami podelila pani Pomajbová, sa
naše srdcia naplnili pokojom a radosťou z príchodu Vianoc – sviatkov
lásky a pokoja.
Nezabúdame ani na zdravie našich seniorov, a preto sme 2.12.
pozvali do nášho klubu bylinkára, ktorý nás oboznámil so zaujímavými bylinkami a ich účinkoch na naše zdravie. Už v úvode som
spomenula, že sa stretávame s členmi iných klubov a rozprávame sa
o podujatiach, ktoré organizujú oni aj my. Verte mi, že sa nemáme za
čo hanbiť. Práve naopak. Čudujú sa a obdivujú nás, ako to všetko stíhame. Nuž, stíhame. Aj vďaka obetavosti a pomoci mnohých našich
členov, za čo im v mene výboru KD vyslovujeme veľké ĎAKUJEME!
za KD Milka Sučíková

Činnosť Klubu paličkovanej čipky v Šoporni
za druhý polrok 2019
Každý pondelok večer sa stretávame v klube, kde si opakujeme
a zdokonaľujeme techniku šopornianskej čipky, ale venujeme sa aj
čipkám z iných regiónov. O činnosti v klube si vedieme kroniku. Navštevujeme výstavy na Slovensku a v Čechách, kde čerpáme skúsenosti, vedomosti a nakúpime si pomôcky k paličkovaniu.
Navštívili sme výstavu KPČ v Žiline pod názvom „Čipkované radosti“.
Súčasne s výstavou tu prebiehal kurz „Tvorivosť a zručnosť paličkovanej čipky“, ktorého sa zúčastnila naša členka p. Alena Kušnírová.
V júni sme sa vybrali do susedných Čiech – Vamberku na medziná-
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rodné stretnutie čipkárok. Tu sme strávili pekné chvíle pri perfektných prácach z paličkovanej čipky.
V auguste členky klubu p. Kušnírová, p. Nemčovičová a p. Kubalová
navštívili výstavu známej čipkárky Soni Bezúchovej v Štúrove, doplnenej sprievodným slovom o živote čipkárky. Každoročne druhú
septembrovú sobotu a nedeľu pripravujeme výstavu paličkovanej
čipky v Šoporni. Pozvanie na výstavu prijal náš rodák p. Pavel Gála,
ktorý sa venuje výrobe fujár a výrobkom z kože. Tešili sme sa, že
sme zviditeľnili záľubu nášho rodáka, ktorá je u nás zriedkavá. Ďal-
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šími spoluvystavujúcimi boli členky KD v Šoporni a sú aj členkami
nášho klubu, p. Leváková, p. Cicáková a p. Kubalová. Svojimi prácami
z frivolitkovanej čipky obohatili našu výstavu. Jadro výstavy tvorila
paličkovaná čipka vo forme dečiek, obrázkov, šperkov, vianočných,
veľkonočných a iných ozdôb. Námety čipkárok sú ovplyvnené prírodou, náboženstvom a fantáziou. Svojimi dielami chceme napĺňať
predstavy smerujúce k upevneniu čipkárskej tradície, ktorá má v našej obci pevné historické zázemie.
V októbri sa kurzu „Čipka s drôtom“ v Trnave zúčastnili členky klubu
p. A. Kušnírová, p. M. Nemčovičová a p. A. Kubalová.
V novembri sme sa vybrali do Valašského Meziříčí na Valašský krajkársky a remeselný trh. Tu sme si v kultúrnom centre, ktoré sa nachádza v južnom krídle barokového zámku Žerotín, pozreli krásnu
expozíciu paličkovanej čipky, venovanej histórii mesta a zámku.
V decembri odprezentujeme paličkovanú čipku v Mestskom múzeu
– Sereď, v Základnej umeleckej škole Galanta, v ZŠ Pata a na vianoč-

ných trhoch v Šoporni.
V tomto školskom roku po dohode s vedením ZŠ s MŠ učíme
žiačky remeslu našich starých materí. Sme veľmi radi, že aj mladá
generácia začína mať záujem o paličkovanú čipku. Dievčatá Sofia
Gagová, Tamara Gálová, Lilien Masaryková, Kristína Lipková, Laura
Zacharová, Alžbeta Kramárová, Natália Borkovičová, Sofia Ferencová, Daniela Dobrovodská a Jenifer Lakatošová sa pod vedením
p. Homolovej a p. Nemčovičovej priúčajú tomuto starému, ale krásnemu remeslu. Nesmierne nás teší, že čipkárstvo v Šoporni nezanikne
a naša krásna šopornianska čipka neostane v zabudnutí a ľudové
tradície budú mať pokračovateľov. Prajeme dievčatám veľa chuti do
práce, nech ich klepot paličiek sprevádza po celý život.
Záverom chceme poďakovať p. starostovi za podporu a za priestory,
kde sa stretávame.
Alena Kušnírová
vedúca KPČ

Profesor Čižmárik - uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny

V prostredí bratislavského hotela Sorea Regia sa 20. septembra
2019 uskutočnilo už 10. slávnostné podujatie Slovenskej lekárskej
spoločnosti (SLS) uvádzania do Dvorany slávy slovenskej medicíny.
Cieľom vzniku tohto projektu a jeho realizácie je popularizácia popredných osobností slovenskej medicíny, ktoré významnou mierou
prispeli k budovaniu slovenskej medicíny, medicínskeho školstva
a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej zdravotnej
starostlivosti u nás, k šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny doma
a v zahraničí, najmä tých, ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj Slovenskej
lekárskej spoločnosti.

V roku 2019 bol do Dvorany slávy uvedený čestný občan Šoporne
Dr.H.c.prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. V návrhu ocenenia a pri jeho uvádzaní do Dvorany slávy slovenskej medicíny bola vyzdvihnutá dlhoročná
práca prof. Čižmárika na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského(
FaF UK) v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti so zameraním
na oblasť liečiv. V pedagogickej oblasti okrem prednášok z farmaceutickej chémie pracoval ako examinátor tohto predmetu a ako školiteľ
mnohých diplomantov, rigorozantov a doktorandov. V rámci vedecko-výskumnej oblasti publikoval a je spoluautorom 420 pôvodných vedeckých prác, 34 súborných prehľadov a je spoluautorom 16 patentov. V
riadiacej oblasti zastával funkciu prodekana na FaF UK, neskoršie prorektora UK a pôsobil ako dlhoročný vedúci Katedry FaF UK a ako prezident
Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, v ktorej pôsobí dodnes. Pozoruhodná je aj jeho angažovanosť v oblasti včelárstva s hlavným zameraním
na chémiu a technológiu včelích produktov. Doteraz uverejnil viac ako
1 500 odborných a populárno-vedeckých článkov hlavne z histórie, chémie a z oblasti včelárstva. V riadiacej oblasti pracoval aj ako prezident
Apimondie a predseda Slovenského zväzu včelárov.
V súčasnosti pôsobí na Univerzite Komenského ako emeritný profesor a
je členom Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Ocenenie si prevzal od Dr.h.c. prof. MUDr Jána Brezu, DrSc prezidenta
Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Pripájame sa ku gratulácii a želáme mu všetko najlepšie, hlavne ešte veľa
tvorivých myšlienok vo vedecko-výskumnej práci v oblasti liečiv a popularizácii vedeckých poznatkov.
PaeDr. Jozef Búran
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Pán učiteľ Alexander Lipovský
Milí spoluobčania,
k symbolom víťazstva nad dlhodobým živlom – ohňom, nepriateľom našich občanov v minulosti, ale i dnes patrí vlajka. Stará už doslúžila a novú vysvätil dôstojný pán farár ThLic. Marcel Kubinec, PhD.
dňa 14. septembra 2019 na oslave 130. výročia vzniku Dobrovoľného
hasičského zboru v Šoporni. Pri tejto príležitosti sa prihovoril prítomným ocenený, a v súčasnosti najstarší člen DHZ, pán učiteľ Alexander
Lipovský. Jeho záľubou bolo aj včelárstvo. Patril k najaktívnejším včelárom Šoporne.
Pán učiteľ od svojej mladosti učil na Základnej škole. Vyučoval
predmet pestovateľské práce a prírodopis. Popri učení viedol aj požiarny krúžok a dlhé roky sa venoval mladým hasičom, s ktorými dosiahol vynikajúce výsledky, ktoré sa doteraz nepodarilo nikomu prekonať. Na súťažiach sa tak stali najobávanejším súperom všetkých
hasičských družstiev. Poctivo a svedomito ich pripravoval na každú
súťaž.
Za prítomnosti predstaviteľov obce, DHZ okresu, kraja i Slovenska vymenoval miesta, kde jeho mladí hasiči (chlapci i dievčatá) robili
česť našej rodnej dedine. Prvým bolo štvrté miesto na celoslovenských branných hrách o Cenu veliteľa východného vojenského okruhu v Tatranskej Lomnici. Potom nasledovali popredné umiestnenia:
Unín – Záhorie, Gabčíkovo, Štúrovo, Prievidza, Trenčín, Lučivná pod
Tatrami, Svit pod Tatrami, Karviná – Havířov na Morave, Leopoldorf
– Rakúsko.
Vďaka Vám, pán učiteľ!
Veronika Plešová

Burza
Milí spoluobčania,
v sobotu 9.11. sa po tretíkrát uskutočnila akcia Kúpim-Predám-Darujem, tentoraz už aj s názvom Ekodeň, ktorá sa úspešne stáva
súčasťou obecného života. Zámerom jej založenia bolo vniesť do života ľudí prosperitu a hojnosť, ktorá funguje na viacerých úrovniach
a na tomto dni je vzájomne poprepájaná. Pri vzniku ako prvá začínala Burza použitých vecí, na ktorej každý môže predať a darovať ešte
využiteľné veci akéhokoľvek druhu na ďalšie zužitkovanie a Remeselné trhy, kde tvoriví a zruční ľudia ponúkajú svoje výtvory.
Ak totiž človek vyprázdni z domu veci, ktoré nepoužíva, uvoľní sa
energia v priestore aj myšlienky na príchod nového. A to si ktokoľvek mohol nájsť podľa potreby či už na Burze alebo na Remeselných
trhoch. Kolobehom funkčných vecí sa znižuje súčasný konzumný
spôsob života a záťaž na životné prostredie a podporou nákupu u
lokálnych remeselníkov sa podporuje prosperita blízkych ľudí, obce
aj štátu. Túto jeseň sme pridali aj 3 prednášky, kultúrny program
a možnosť občerstvenia, čo akciu posunulo ešte ďalej a zatraktívnilo
nielen v očiach Šoporňanov, ale aj občanov okolitých miest a obcí.
Program priniesol možnosť vychutnať si pár príjemných
chvíľ a pohladenie srdca a prednášky príležitosť naučiť sa niečo nové a pozdvihnúť ducha. A tak sa návštevníci okrem hmo
tnej stránky života mohli obohatiť aj o tú nehmotnú, duchovnú
a odniesť si so sebou domov hodnotu podľa vlastného výberu.
Na celej akcii vládla príjemná, živá a veselá atmosféra. Remeselníci,
ktorí sa pre ponuku sortimentu aj obmieňajú, mali krásne výrobky,
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na ktorých sa človek nielen pokochal, ale občas aj zistil, že si mohol
doniesť so sebou viac peňazí. Ale aj získanie kontaktu je pre obe strany dôležité. Na prednáškach ľudia so záujmom počúvali a aj po nej
ešte diskutovali s prednášajúcim. Spätné väzby od účastníkov hovoria o tom, že táto akcia je vynikajúca, ľuďom sa páči, dáva im zmysel
a radi sa na nej zúčastňujú znova s tým, že už o nej dajú vedieť aj známym. Verím, že už možno v najbližšom čísle Šopornianskych novín
sa nájde niekto, kto sa odhodlá podeliť sa o svoje zážitky z tejto akcie.
Ja by som sa touto cestou chcela poďakovať všetkým návštevníkom
a predávajúcim za ich účasť, p. starostovi, p. prednostovi, p. riaditeľke
ZŠ, zamestnancom OcÚ a môjmu tímu za ich organizačnú spoluprácu, srdečná vďaka za to, že sme všetci spolu vytvorili jedno príjemné
a prínosné poobedie.
P.S. Pre tých, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnili, pripájam
foto ako malú ochutnávku a možno najbližšie, dovidenia.
Henrieta Korcová

Zimná báseň

Zima

Vianoce

Vianoce prichádzajú

Už k nám prišla zima, zimička,
celý svet je ako veľká chladnička.

Zima, zima, zimička,
zima je nám na líčka.

Stromček sa nám ligoce,
o chvíľu sú Vianoce.

Je v nej biely sniežik, je v nej pravý
ľad,
keď k nám príde zima, každý z nás
je rád.

Na Vianoce všetci spolu,
sadneme si k nášmu stolu.

Ešte naňho hviezdu dám,
medovníky spravím sám.

Vianoce sú za dverami,
deti bežia so sánkami.
Sniežik padá po poli,
deti bežia zo školy.

Popod stromček pozrieme sa,
ktorý máme z nášho lesa.

Vonku bude guľovačka
a hneď potom sánkovačka.

Darčeky si otvoríme,
dobré skutky urobíme.

Darček mi Ježiško dá,
pekné Vianoce želám aj Vám.

Keď sa biely sniežik sypať začína,
celý svet je ako veľká zmrzlina.
Deti v škole sa radujú,
hurá, zimné prázdniny prichádzajú.
Krása, krása, veliká, celý svet sa
trblieta.
Stromček vianočný sa už zdobí
a mamka vianočný punč robí.
Ježiško na zvonček zvoní,
nech ani jedno dieťa slzu nevyroní.

Matej Stanko 7.B

Alexander Gála 7.B

Bežia domov, šiky – miky,
dať si čajík s medovníkmi.
Kapor je už vo vani
a starý rok za nami.
Zimný spánok medveď má,
tak sa pekne vyspinká.
Zima nám je na ručičky,
daj nám, Santa, rukavičky.
Do večere ďaleko,
kde si zlaté prasiatko?
Padá sniežik, šiky – miky,
zasneží nám konáriky.
Alexandra Ašverusová 7.B

Má pre každého krásny darček,
ktorý mu položí pod vianočný
stromček.
Sára Némethová 7.B
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Úspešná futbalová jeseň v Šoporni
Prvý krát v histórii je „A“ mužstvo
V. liga Juh jesenný majster
Úvodná jesenná časť sezóny 2019/2020
vyšla našim futbalistom náramne. Oduševnená
a úprimná práca
hráčov, trénerov, funkcionárov a ďalších zanietencov tohto športu priniesla obci výsledky, ktoré si zaslúžia pozornosť.
Naši najmenší futbalisti – prípravkári - sú po jesennej časti vo svojej okresnej súťaži na priebežnom prvom mieste, rovnako ako žiaci
v kategórií do 13 rokov, ktorí dokonca nestratili v súťažných zápasoch
zatiaľ ani bod! Rovnako výborne si počínajú aj žiaci do 15 rokov, keď
sú na skvelom druhom mieste, prehrali iba raz. K týmto úspechom
sa pridalo aj A-mužstvo, ktoré zimuje v piatej lige na prvom mieste.
Viac už tréner A-tímu Róbert Scherhaufer:
„Som hrdý na to, čo sa nám v klube podarilo, obzvlášť v dobe, ktorá je pre dedinský futbal náročná. Osobne ma tešia najmä úspechy
našej mládeže a musím povedať, že ak si udržia správny prístup

Tabuľky našich mužstiev
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k futbalu, máme v nich skvelú budúcnosť. Je dôležité, že fungujeme na báze výchovy domácich hráčov a hráčov z najbližšieho okolia,
pretože to je podľa mňa dlhodobo správna cesta. Oceňujem prácu
trénerov mládeže, pretože viem sám, aké je náročné venovať sa takému množstvu detí a správne ich viesť.
Hovorím to často, ale môj jediný cieľ v A-tíme je, aby sme sa tu
stretávali v dobrej nálade a aby nás futbal bavil. Zároveň však chcem
z hráčov vyťažiť v rámci možností maximum, pretože si myslím, že
väčšina z nich ani netuší, aký majú potenciál a mojou prácou je práve
pomôcť im ho rozvinúť. Samozrejme, sú dni, kedy sa darí viac a kedy
menej, patrí to k športu aj k životu samotnému. Aktuálne výsledky
našej spoločnej práce slúžia ako motivácia do tej ďalšej. Na konci sezóny potom zhodnotíme, či sme išli správnym smerom. Moja vnútorná túžba je, vidieť na našich domácich zápasoch viacej divákov, viacej ľudí, ktorí ich prídu podporiť, pretože títo chlapci si to zaslúžia....
Na záver chcem Vám všetkým zaželať príjemné prežitie sviatkov
v kruhu najbližších a všetko dobré do nového roku.“
Róbert Scherhaufer
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Športové úspechy žiakov
ZŠ s MŠ Šoporňa v školskom
roku 2019/2020
16. októbra 2019 sa naši žiaci zúčastnili siedmeho ročníka Atletických hier obce Bojničky,kde v konkurencii siedmich škôl dosiahli
nasledovné umiestnenia: Samuel Kišš-1.miesto beh na 50 metrov,
Christian Tóth-1.miesto beh na 800 metrov, Denis Kolenčík 2. miesto
skok do výšky, Adrián Herceg 2. miesto vrh guľou a 3. miesto skok
do diaľky, Adam Vöröš 3. miesto beh na 50 metrov.
18. novembra 2019 sa starší žiaci zúčastnili Obvodného kola vo futsale v Galante a obsadili 1. miesto. Týmto postúpili do Okresného kola

v Seredi a obsadili 2. miesto. Školu reprezentovali nasledovní žiaci:
Jozef Bělčík, Peter Both, Daniel Gavalec, Adrián Herceg, Matúš Hipš,
Denis Kolenčík, Lukáš Kollár, Adam Vöröš, Christián Tóth, Ondrej Jánošík.
28. novembra 2019 sa naši mladší žiaci zúčastnili Obvodného prvého
kola v malom futbale v Šoporni a obsadili 1. miesto. Čakajú ich ešte
3 takéto obvodné kolá a ak ich vyhrajú,čomu všetci veríme,postúpia
na majstrovstvá SR v malom futbale mladších žiakov. Školu reprezentovali:
Tomáš Korec, Daniel Michaliga, Matúš Hipš, Lukáš Kollár, Nikolas
Kurina, Matúš Borkovič, Sebastian Macho, Matej Stanko, Tomáš Selnekovič, Sebastian Gála, Adrián Lacko, Simon Košičár, Zoltán Betyár
a Milan Šagát.
PaedDr. Miloš Kabát
učiteľ telesnej a šport. výchovy
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Naši jubilanti

Zlatica Brestovská 90 rokov

Anna Blaho – Ščípová 90 rokov

Apolónia Šmátralová 92 rokov

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Damián Miroslav Ščípa, Artúr Hudec, Dorota Gálová, Hana
Andrisová, Viktória Blahová

Zosobášili sa:
Marián Ležovič & Katarína Kabrhelová
Martin Fandel & Eva Fandelová
Michal Miklošík & Ľubica Furdeková

Jubilanti 80 – roční:
Alžbeta Bolečková, Irena Štrpková,

Jubilanti 90 a viac roční:
Zlatica Brestovská (90), Anna Blaho-Ščípová (90), Apolónia Šmátralová (92)
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Opustili nás:
Božena Ozorovská( 75), Terézia Valkovičová(79), Jozef
Búran (87), Etela Michalčíková(84), František Kováčik (86), Mária
Šmátralová (93), Emil Karas (78), Anna Baková(71), Ľudmila
Benková (77)

Poďakovanie:
Srdečne ďakujem celej rodine, priateľom a všetkým známym,
ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste môjho milovaného
manžela Dr. Jozefa Búrana, ktorý ma opustil dňa 13.10.2019 vo
veku 87 rokov. Zároveň ďakujem za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
smútiaca manželka a neter Mária s rodinou

Poďakovanie:
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí prišli
odprevadiť na poslednej ceste nášho manžela, otca a dedka
Františka Kováčika, ktorý zomrel 17. 10. 2019 vo veku 86 rokov.
Všetkým ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
smútiaca rodina
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ZVOZ ODPADOV

ZBERNÝ DVOR

December 2019
smeti

23. a 24. 12.

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÝ DVOR

plasty

27. 12.

papier/tetrapaky

27. 12.

november - marec

bioodpad
Január 2020
smeti

06. a 07. 01.

plasty

08. 01.

20. a 21. 01.

papier/tetrapaky

30. 01.

bioodpad
Február 2020
smeti

03. a 04. 02.

plasty

05. 02.
27. 02.

bioodpad
Marec 2020
smeti

02. a 03. 03.

plasty

04. 03.

16. a 17. 03.

papier/tetrapaky

30. a 31. 03.
26. 03.

bioodpad

zatvorené

Utorok

9.00 – 17.00 hod.

Streda

9.00 – 17.00 hod.

Štvrtok

9.00 – 17.00 hod.

Piatok

9.00 – 17.00 hod.

Sobota

9.00 – 17.00 hod.

Nedeľa

zatvorené

Štátné sviatky – ZATVORENÉ

17. a 18. 02.

papier/tetrapaky

Pondelok

PRIPRAVOVANÉ AKCIE
26. 12. – Vianočný koncert v kostole
31. 12. – Oslavy Silvestra a zabíjačkové špeciality
01. 02. – Batôšková muzika
15. 02. – Poľovnícky ples
22. 02. – Šoporniansky fašanek
08. 03. – MDŽ
19. 03. – Uvítanie do života

Zvoz plastov sa uskutočňuje od 6.00 hodiny.

Telefónne čísla obecného úradu
oddelenie
telefónne číslo
starosta
prednosta
sekretariát
matrika
sociálne
dane a poplatky
TKO
stavebné
knižnica
údržba

0908 436 660
0908 772 932
0940 633 914
0940 633 916
0940 633 919
0940 633 920
0940 633 921
0940 633 922
0940 633 923
0940 633 924
0940 633 925
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Dôležité telefónne čísla
SOS
telefónne číslo
Centrálny záchranný systém
112
Polícia
158
Rýchla zdravotná pomoc
155
Hasiči
150
Plynári
info linka: 0850 111 363, poruchy: 0850 111 727
Elektrikári
info linka: 0850 111 555, poruchy: 0800 111 567
Vodári
031 773 7555, 0902 957 814
Ambulancia všeob. lekára
031 7874 234
Ambulancia detského lekára
031 7874 132
Zubná ambulancia
031 7874 128
Lekáreň
031 5501 204
Fara
031 7874 121
Slovenská pošta
031 7874 125
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